
বে�পজা পা�লি�ক সু্ক� ও কলে�জ চট্টগ্রাম
এইচ.এস.লিস পরীক্ষা-২০২০

�াং�া     লি�তীয়     পত্র  

বে�পজা পা�লি�ক সু্ক� ও কলে�জ চট্টগ্রাম এর লি!য় লি"ক্ষার্থী$রা, অলে&ক লি'& বেতামালে'র সাক্ষাৎ �লি)ত। বেতামালে'র প'চারণায় মুখলিরত
!ালেণর !াঙ্গলেণ আজ বেমৌ&তার লি�মর্ষ0 ছায়া । কলেরা&া জলি&ত বৈ�লি3ক লি�পর্য0লেয়র কারলেণ আর্থী0-সামালিজক বেক্ষলেত্র অ&ালি5ত স্থলি�রতা
লি�রাজ করলেছ। কলেরা&া রু্যদ্ধ জলেয়র সাধ&ায় বের্থীলেম বে&ই জ্ঞা& লি�জ্ঞালে&র সাধ&া। বেতামরাও বের্থীলেম র্থীাকলে� &া। কারণ তারুণ্য'ীপ্ত
�য়স স্থলি�র র্থীাকলেত পালের &া।আজ বেতামালে'র সাধ&া হলে�া আসন্ন এইচএসলিস পরীক্ষা জয়। কালি5ত সাফ�্য অজ0 লে&র সু�ণ0 সুলের্যাগ
হাতছাড়া করলে� &া। উচ্চলি"ক্ষার বেসা&ালি� �ার বেতামালে'র !তীক্ষায়। তাই বেতামালে'র জ&্য আলেয়াজ& কলেরলিছ অ&ু"ী�& পাঠ। 

অ&ু"ী�&     পাঠ     --  !র্থীম     প�0  ।  
১। *এ ধ্বলি& উচ্চারলেণর পাঁচটি লি&য়ম উ'াহরণসহ বে�খ। 

*� ফ�া উচ্চারলেণর পাঁচটি লি&য়ম উ'াহরণসহ বে�খ 
*মা ফ�া উচ্চারলেণর পাঁচটি লি&য়ম উ'াহরণসহ বে�খ 
*�াং�া উচ্চারলেণর পাঁচটি লি&য়ম উ'াহরণসহ বে�খ (উপলেরর লি&য়ম বের্থীলেক পাঁচটি বে�লেছ লি&লেত পারলে�) 

অর্থী�া, 
উচ্চারণ লি&লে'0" কর: 

অজ্ঞ,  অখ্যাত,  অ�জ্ঞা,  অ3ত্থ,  অক্ষ,  অনৈ&ক্য,  অ&্যতম,  অপরাহ্ণ,  অলিLলে&তা,  অলিL�ার্ষ,  অL্যস্ত,  বের্থীলেক অলি"লিক্ষত,  অসমালিপকা,
অত্যন্ত,  অত্যাচার,  অধ্যাপক,  অসীম,  আত্মকম0,  আ&রু্ষলিঙ্গক,  আ�"্যক,  আলিPক,  আহ্বা&,  আহ্লা',  আ�ৃলিT,  উ�াস্তু ঈ3র,উজ্জী�&,

উজ্জ্ব�,  উৎকলিYত,  উপ&্যাস,  উপমা,  উপর্যু0ক্ত,  উহ্য,  উ'াহরণ,  ঋষ্ট,  একটি,  একা,  একতা,  একালে]লিম,  একাকী,  ঐকতা&,  ঐক্য,
ঐলিতহ্য, ঔর্ষধ, ঔপ&্যালিসক, কলি�তা, কর। কতৃপক্ষ, বেক্ষত্রফ�, লি`স্টাব্দ, খা'্য, গণতন্ত্র, গ্রন্থকার, গ্রীষ্মকা�, গলিণত, লিচরন্ত&, লিচলিPত,

চর্য0াপ',  ছাত্রা�াস,  লিজহ্বা,  লি�খ্যাত,  জ�!পাত,  জ&শ্রুলিত,  জ্ঞাত�্য,  জ্যান্ত,  বেজ্যষ্ঠ,  বৈজ্যষ্ঠ,  ণত্বলি�ধা&,  তন্ময়,  লিতরস্কার,  তত্ত্বা�ধায়ক,

'ক্ষর্যজ্ঞ,  বৈ'ত্য,  'ালিয়ত্ব,  'ঃুসাহলিসক,  'শু্চলিরত্র,  'লূির্ষত,  বে'ৌরাত্ম,  দ্রষ্ট�্য,  'ী&�নু্ধ,  'রুন্ত,  ধ&্য�া',  &াগলিরক,  &ক্ষত্র,  লি&ঃ"ত0 ,  পরীক্ষা,
বৈপতৃক,  !লিতশ্রুলিত,  !ণীত,  !ায়লিশ্চT,  পু&শ্চ,  !ত্যক্ষ,  !"ংসা,  !সঙ্গ,  !শ্রয়,  পু&ঃপু&,  প'্য,  !র্থীম,  বে!তাত্মা,  পরীলিক্ষত,  !জ্ঞা,  পদ্ম,

লি��া&, �ক্ত�্য, �লেয়ালেজ্যষ্ঠ, ব্রহ্মপুত্র, �াসন্তী, লি�জ্ঞা&, লি�স্ময়, �্যতীত,লি�জ্ঞ, লি�লে"র্ষজ্ঞ, লি�জ্ঞলিপ্ত, ব্রহ্মাণ্ড,Lস্ম, ভ্রষ্ট, ভ্রাতুষ্পুত্র, মন্ত�্য,
ম&রু্ষ্যত্ব,  মন্ত্রী,ম&,  মর্য0া'া,  মলে&ামালি�&্য,বৈমত্রী,র্যক্ষ্মা,র্যজ্ঞ,  র্যর্থীাক্রলেম,  বের্যৌলিক্তক,  বের্যৌ�&,  রলিz,  রাষ্ট্রপলিত,  �া�ণ্য,�ক্ষ্মণ,  �ক্ষ্য,�ক্ষ্মী,
�ক্ষণ, বে|ষ্মা, "া3ত, লি"লিক্ষত,z"া&, শ্রা�ণ, বেশ্রষ্ঠ, শুষ্ক, র্ষষ্ঠ, র্ষান্মালিসক, সL্যতা, সংজ্ঞা, সংঘর্ষ0, সমীকরণ, স�0লেশ্রষ্ঠ,সহস্র, সায়াP,

সুষু্ঠ, সূর্য0রলিz, স্বাক্ষর, সৃজ&"ী�, সাম্রাজ্য, স্বাগত, স্মত0 �্য, হাস্যকর, লিহংস্র, হৃৎলিপণ্ড, হৃ'য়, হ্র', হ্রাস, হ্রস্ব। 
(উTর বেপলেত লি&ধ0ালিরত �্যাকরণ �ই অ&ুসরণ করলে�)

!:২। *অতৎসম "লেব্দর �া&া&রীলিতর পাঁচটি লি&য়ম উ'াহরণসহ বে�খ। 
*ণ-ত্ব ও র্ষ-ত্ব লি�ধালে&র পাঁচটি লি&য়ম উ'াহরণসহ বে�খ। 
*�াং�া একালে]লিম !ণীত লি�লে'লি" "লেব্দর �া&ালে&র পাঁচটি লি&য়ম উ'াহরণসহ বে�খ। 

অর্থী�া, 
!'T "ব্দ গুলে�ার �া&া& শুদ্ধ কর: 

অপরাP, অধ্যায়&, অত্যান্ত, অকা�কুস্মান্ড, অ&ুসযু়া, আই&জীলি�, আলি�স্কার, আ"ীর্ষ, ইলিতপলূে�0, ইলিতমলেধ্য, ইংলেরজী, উচ্ছাস, উজ্জ�,

উচ্ছংৃখ�,  উ�তৃ,  উপলেরাক্ত,  উ'ীলিচ,  ঐক্যতা&,  ঐক্যমত,  ঔজ্জ�্য,  কার্য0্যা�য়,  লিকম্ব'ন্তী,  কুজ্জটিকা,  কর্থীলেপাক&,  কলেণ0�,  কুপমণূ্ডক,

কৃতীত্ব, খুজাখুলিজ, গীতাঞ্জ�ী, গ্রামী&, বেগৌ&, ঘুরাঘলুির, বৈজষ্ট্য, জী�ীকা, জলে�াচ্ছাস, বেজষ্ঠ্য, ঝরণা, তTীয়, 'ঃুস্ত, 'রূা�স্থা, লি'�ারালিত্র,

'ালিরদ্র্যতা,  বৈ'&্যতা,  'রূন্ত,  'লিধলিচ,  �ন্দ,  'লুি�0সহ,  ধুমপা&,  &&'ী,  &ূ&্যতম,  লি&র�,  লি&লি"লির্থীলি&,  !তু্য",  !াণীলি�'্যা,  লিপলিপ�ীকা,
পলিরস্কার, পালি&ণী, !লিত�ন্দ্বীতা, বৈপলিত্রক, !াতঃরা", ফলে�াষ্ট্যা�, ব্রাক্ষণ, �ুলিদ্ধজীলি�, �লিহঃষ্কার, লি�'লুির্ষ, �ালি�কী, লি�দ্রুপ, �্যাকরলিণক,

�ুৎপলিT, �&ষ্পলিত, বেLৌগলি�ক, Lz, মূহমূ0হু, মুহুত0 , মূমুর্ষু0, মলি&লির্ষ, মরীচীকা, মন্ত্রীসLা, মলে&াপূত মাধুর্য0তা, মাধুর্য0্য, মলে&াকষ্ট, মূচ্ছ0 &া,
ম&লের্যাগ,  বেরলিজলেষ্ট্র"&,  বেরৌদ্রজ্জ�,  �জ্জাস্কর,  শ্রদ্ধাঞ্জ�ী,  "ান্ত&া,  "শুর,  শুশ্রর্ষা,  "ারীরীক,  "লিমচী&,  3া"ত,  স্বস্ত্রীক,  স&্যাসী,
সহলের্যাগীতা, সুষ্ঠ, লি"রলেচ্ছ', স্বরস্বতী, সম্বধ0&া, বে�হা"ীর্ষ, স্বাক্ষরতা, হী&ম&্যতা, 

(শুদ্ধ উTর বেপলেত লি&ধ0ালিরত �্যাকরণ �ই অ&ুসরণ কর)

!:৩। *লি�লে"র্ষ্য পলে'র !কারলেL' উ'াহরণসহ আলে�াচ&া কর। 



*কম0পলে'র Lূলিমকা অ&ুসালের লিক্রয়ার !কারলেL' উ'াহরণসহ আলে�াচ&া কর। 
*আলে�গ "ব্দ কালেক �লে�।উ'াহরণসহ আলে�াচ&া কর। 
*বের্যাজক কালেক �লে�। উ'াহরণসহ আলে�াচ&া কর। 

অর্থী�া, 
লি&ম্নলেরখ বে'য়া "ব্দ গুলে�ার �্যাকরলিণক "ব্দ বেশ্রলিণ লি&ণ0য় কর। (লি�গত পাঁচ �ছলেরর বে�া]0  !শ্ন বের্থীলেক পড়লে�) 

!:৪। উপসলেগ0র অর্থী0�াচকতা বে&ই লিকন্তু অর্থী0লে'্যাতকতা আলেছ আলে�াচ&া কর। 
* !কৃলিত ও !ত্যয় লি&ণ0য় কর: (লি�গত পাঁচ �ছলেরর বে�া]0  !শ্ন বের্থীলেক পড়লে�) 

অর্থী�া,
�্যাস�াক্যসহ সমাস লি&ণ0য় কর: (লি�গত পাঁচ �ছলেরর বে�া]0  !শ্ন বের্থীলেক পড়লে�) 

!:৫। *একটি সার্থী0ক �ালেক্যর কী কী গুণ র্থীাকা আ�"্যক? উ'াহরণসহ আলে�াচ&া কর। 
*�াক্য কালেক �লে�?গঠ& অ&ুসালের �াক্য কত !কার ও কী কী উ'াহরণসহ আলে�াচ&া কর। 
*অর্থী�া �ন্ধ&ীর লি&লে'0" অ&ুসালের �াক্য পলির�ত0 & কর:(লি�গত পাঁচ �ছলেরর বে�া]0  !শ্ন বের্থীলেক পড়লে�) 

!:৬। *�ালেক্যর অপ!লেয়াগ শুদ্ধ কর: (লি�গত পাঁচ �ছলেরর বে�া]0  !শ্ন বের্থীলেক পড়লে�)।

লি�:দ্র: এইগুলে�া ছাড়াও আংলি"ক ও চূড়ান্ত মলে]� বে�লেস্টর জ&্য বে'ওয়া !শ্নগুলে�া Lা�Lালে� পড়লে�।

বেমাঃ আ�'�ু বেমালেম& (স্বপ&)
সহকারী অধ্যাপক, �াং�া লি�Lাগ
বে�পজা পা�লি�ক সু্ক� ও কলে�জ চট্টগ্রাম।
০১৭১১-৩১৮৮৪৪


